Skleněné Městečko
Místo konání: Železný Brod, náměstí 3. května 1, Železný Brod, 468 22
Datum konání: 15.9.2018 od 9:00 do 20:00 hodin
16.9.2018 od 11:00 do 15:00 hodin
Tematická kategorie: Hudba; Výtvarné umění; Móda
Více informací najdete na: www.sklenenemestecko.cz/
12. ročník slavností sklářského řemesla v Železném Brodě, jejichž společným jmenovatelem
je SKLÁŘSTVÍ železnobrodského regionu a vše co s ním souvisí.
Skleněné městečko představuje jedinečný festival sklářů, umělců, sklářských řemeslníků,
výrobců, prodejců, příznivců a obdivovatelů sklářského řemesla. V rámci celoměstské akce je
připraven Sklářský veletrh, Sklářské sympozium - Letní sklářská dílna, bleší trh se sklem,
promítání historických dokumentů, otevřou se Sklářská škola a Střední škola řemesel a
služeb, sklářská řemesla budou představena pod širým nebem, otevřou se dílny místních
sklářů, galerie a výstavní síně, pro zájemce budou přiopraveny kreativní dílny, vše doplní
bohatý doprovodní kulturní program. Oficiální zahájení celé akce se uskuteční v sobotu 15. 9.
2018 od 10 hod.

Varhanní koncert Radka Rejška
Místo konání: Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, Turnov, 511 01
Datum konání: 8.9.2018 od 17:00 hodin
Tematická kategorie: Hudba - vážná hudba, duchovní hudba
Akce probíhá na hradě Valdštejně 8. 9. 2018. Srdečně tímto zveme návštěvníky na 17:00
hodinu, kde v kapli sv. Jana Nepomuckého zazní varhanní koncert v podání hudebníka,
organologa a hudebního skladatele pana Radka Rejška.

Netopýři na Valdštejně
Místo konání: Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, Turnov, 511 01
Datum konání: 8.9.2018 od 19:30 hodin
Tematická kategorie: Příroda, ekologie - fauna
Zveme děti i dospělé, aby se společně zúčastnili odchytávání a kroužkování netopýrů. Další
zajímavostí bude projekce o životě netopýra a v neposlední řadě se společně podíváme pod
střechu středověké stavby romantického paláce, kde mají u nás netopýrci své útočiště.

Kreativ
Místo konání: Alšovice, Alšovice 156, Alšovice, 468 21
Datum konání: 8.9.2018 až 16.9.2018 od 10:00 do 17:00 hodin
Tematická kategorie: Výtvarné umění - užité umění, sklo, výtvarné umění, jiné; Móda; Jiný
typ akce
Více informací najdete na: www.beadgame.cz
Muzeum výroby korálků, v rámci prohlídky je možné nahlédnout přímo do provozu, v němž
se korále vyrábí a vyzkoušet zhotovení vlastních výrobků.
Muzeum výroby korálků, v rámci jehož prohlídky Vás ve vybraných časech vezmeme do
reálné výroby, kde můžete shlédnout ruční a strojní mačkání korálků, broušení a tepelné

leštění perlí. V muzeu si můžete na vše sáhnout a ve výrobě si můžete i po předchozí domluvě
objednat reálný zážitek a něco si vyrobit.
Velmi populární jsou naše tvořivé dílničky, kde jsme pro Vás připravili spoustu speciálních
akcí pod názvem „skleněné workshopy“, se spoustou výhod a překvapení. Můžete si zde
zhotovit spoustu různých dárečků, jejichž výroba podpoří Vaši šikovnost, kreativitu, barevné
vnímání, jemnou motoriku a hlavně vlastním výrobkem můžete udělat velkou radost nejen
sobě, ale i svým blízkým. V dílničkách si můžete vyrobit při korálkování: náušnice, náramek,
náhrdelník. Budete mít možnost výběru z opravdu velkého sortimentu perlí a kovodílů.
Též u nás najdete prodejnu dárkových předmětů, korálků a bižuterie.
V rámci EHD 50 % sleva na vstupné do Muzea výroby korálků, možnost tvoření pro rodiny s
dětmi či jednotlivce v kreativních dílničkách,či komentované prohlídky výroby zdarma ve
vybraných časech (10:00, 11:00, 12:00, 13:00 hod)

